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 ٌعِراوُشلا ضي .ِةَمْثَعلا يف ُحَبْسَيَو ٠ ؛ّيّضِفلا 25

 نم ٌلَحْمَي .تافّوشلاو لِزانلا# قت ..ٍتاقْرطلاو 2
 ْرَهْسَيَو مولا 0 نيم وفل ىلإ شن مكس ااا

 ةقيدحلا يف ٍءاقدْصَألا قرف مشن .ةقؤرملا ىلع ابا د

 ىّنح انُق ىَقبْأَس اعماق تسال هل لوقُي ضيرلا كولا ىلع لع

 َنوبعْلُي ِتاَمْحّتلا هتاقيدَص نع ُسشّنَقُي ِءامَّسلا يف ُرَمَقلا ٌدودُي «َمانَت

 مث: ةرَمَقلا اهنع شَتَقُيَف مولا ءارو كاملا يت .؛ .ةضينقلا كل ؛

 ” را نوصل ايا ةدع سقت ,مويُغلا فّلخ ُرَمَقلا يّتْحَي 5
 لكلا ٠ ..شه» :ُرَمَقلا ٌلوقَي .ًاريثك َنوكَحْضَي ّنوكَحْضَيَو َنوحرْفَي

 اهم مكيلولا ما دلل .ٍءودُهب َنوُئيِضُي ءُتامْجّنلا ُتْكْسَت « «ٌمئان

 (ىودف راهم رمقلا ٌلوقَي 0 اومان ءاقدْصألا . مان اياب. ثمات#

 وده ؛يضي.ةودُهب ضذألا لطي: ٍووبب اقشلا يف قي





 | تس يدق هَبْوَخ سيل.« ٠ نَمْتلا هكا ]للا ءاج
 ١ اما لحم عمت .كيبابشلا لاحت .امشلا يفاراوا زعل يه

 || :لوقَي ًادلَو َعِمَس .ٍةقيدحلا يف ٍءاقِدْصَألا ىلع َّلَطَأ ,مْوّنلا بَ
 [ لوقُي اذامل ءُرَمَقلا م لاله هزل رمسلا .::اووظنا»

 0 هتاقيدَص ىلإ ةَعْرُسب ب ُرَمَقلا َضَكَر ؟ٌلاله وه ْنَم .ٌلاله هن

 ا 000 دا .هةضيخش ملتي. ناعتب يفطمتلا تلات :بامحألا
 || سا نإ َنولوقُي يننهركت ال ُساَنلا ٌنيِزَح انا» :ُرمَقلا لاق
 00021 ٠ كامكللا نيركسا" (رمفلا ين َنوُفرْعَي ال لاله

 ” وكت ىلإ زةيوع كيوتل كلل امير :تَلاقَو

 ا ,ةَّيّضف ُةَرْوَم انا ةَرْؤملا هبشا نا َلاَق . رولا شي تيدناللا

 7 دنا ل18 قلنا ت1 01 الما ينأ كله .ينفرتي م كلوا
 | ٌةَدْوَم َمْوَيلا وه اذامل ةَرْؤَملا هبْشُي اذا ُرُكَفُي ,ًانيزَح ُرَمَقلا َسَلَج

 1 يأ هيو المل أل ,جانيزح َُْرُق ثامنا تسلح هيض

 | نِإو ىتح كنج نسا اهيدلا انكيدصي َتنأ١ هل كلاق ةلْطْتَمْعلا

 ( َكُمْسإو ْرَمَقلا انُقيدَص تنأ ,ٌليمَح مس لاله وول ُهَبْشُت َتْنُك

 "د40 تاق العنا يمحي مش[ لذا. ننسلا ركلأ لاله

 َنوبَعْلَي اوُاَدَيَو ءُرَمَقلا َحِرَفَو ُتامْجّنلا ٍتَحِرَف .«ًالاله يمشسإ
 علا فدانل لك نولعُفي امك :ةَضْيَنعلا

 بانل لك ني امتع
 يناثلا مويلا





 َحَبَسَو «ٌيضفلا ُهَبْوَق سبل ءهِمْوَن نم ٌلاله ضَهَن ليلا ءاج
 ا
 ,ىرطت |: ل رقت عه حن يقي دخلا يهاف دش ١ راس نْعأَو
 ينإ لوقت اذال» ًاريثك ُرَمَقلا َبَرْغَتْسا «...ٌرْدَب َمْوّيلا ُرَمقلا

 :َلاق .ٍتامْحَّنلا هتاقيدَص ىلإ ُرَمَقلا ٌضكر .«ٌلاله انأ ؟ٌرْدب
 ال ساّنلا ّنآل َنيَرَح انأ ...ٌرْدَب يمْسإ نإ ثنبلا لاق َمْرَيلا»

 ُتامْحَّتلا ترظَن «؟ُرْدَب َوُه ْنَم ...ٌرْدَب يِنِإ َّنولوقَي ينَدوُفِرْعَي
 ..ةلاهثردلا يشق قرا مزيل كلا اني :تلاقو رمشلا ىلإ
 انأ» :َلاق .ًالْعف َةَلاقُثْرُبلا ُهِبْشُي ُهَنَأ َدَجَوَف هسفَن ىلإ ُرَمَقلا َرظَن

 ِتلاق «..ٌرْدَب يْنِإ تلاقَو ثنبلا ينفرْعَت مل كلذل ٌةّيّضف ٌةلاَقُتْرُ

 انَعَم ْثَعلإ َلاعّب ًاردب َكيَمَسْنَس ؛ٌليمَج ٌمْسإ ٌرْدَي» :ُتامْجّنلا
 .ُنْدَب اي ًَةَضيّمْعلا





 ..ٌرْدَب وه ٌديدجلا يمساإ ًأذإ ُرْدَب ين َّنولوقُي ٌساَنلا ءًاردَب ٌمسإلا َبَجع

 ٠١ «مويُغلا 1 يِفتْحَي ُرْدَب راص !ةضخمل | ةّبعل تامكتلا عم و ٌرَدَيِ بَل

 : جوي ىكنأ دل نط زكي“ هل ٌحُرْحَت . 5 تاجا | هْنَع تفتك نتفتف

 د1 لكلا شه» :َتاِظُحَتلا هتاقيدصل ٌلْوْقَي «تامّيعلا

 ”0 للا رشه  نرمكات شسانلا. :ءودهب كّرحتنَو

 (ةررقذل ىلا





 يفاهنع ُتامْجُكلا ِتَسّنق .ةمثعلا يف خّرْخَي ملاومشلا 0 ا 0
 :تاقُرُطلاَو عٍراوُشلا ىلع ءِكيِبابَّشلا جراخ,تاَطّيَقلا آو را ٠

 ؟فدقلا انيس افا ادع اكل 00 .كانف نكت 1 ُهنِكَو

 ةَمْيَغ ءارَو ًاديحَو ُسِلْجَي ُهنَدَجَو ىّتح نفت تلَطَو .تامُجنلا ِتّشّنَ
 ًاديحَو ُسلْجَت اذال» ُتامْحَّنلا ِتّلاق ,«؟َلّصَح اذام» .ٍةَريبك ٍةّيِداَمَر
 :َلاقَو تامُحَّنلا هتاقيدَص ىلإ ُنَمَقلا نظن .«ةّيِدامّرلا ٍةَمّيَعلا ًءارَو

 17 لاق ٍلُجَ ينو .ةَوومللا ُهبْشَأ يدا كد مقفل ع تلا "نه تدخهن»

 الاب لدم نوكأ قوام ردنا ب نوكأ هوم .زاتكم انأ',لالهن مشا نإ
 ينإ َنولوقتي َةّرَمَو ءٌلاله فك ادا يْنَع ٌلوقتي هرم .ةّلاقتْربلا

 انأ الإ عبار قشزار حل ر لكنت مهل ناجل لك قاَتحُم انأ رد
 ْتَنْرَحَف ؛ًاّدج ًانيزَح ُرَمَّقلا ناك «؟اذامل ٍناَمّسِإَو ٍنالْكَش يلق
 ٌداتْحُم رمقلا .ةدكاسقلا [ةيرطب# ثركف .تامْجَتلا ةَتاقيِدَص
 : راح تاتكلاو



 ([للشتل ج



1 

 ال11 1 فلافل ناجم
 0 دسشلا افلم ا لاسم

 رسل اةيهك 1 وخل دكا تم :كلاكو كدمتلا»
 ٌةَبْعَل انعميوشلا7# للا قرح ال مولا «كمْسإَو َكِلكَش .نح اهلاسَسَو
 11-242406 مئات سافل نال ٍءودهب كّرَكَتَنَو ءِءودُهب ُبَعْلت .ٍةضْيّمْعلا

 .نسقشلا كلما ىلإ ٍتامْحَّنلا هتاقيدَص عم ُرَمَقلا ُبِهْذَيَمْوَيلا

 ُهَعَم تاَحْحَنلا ٍتْحَبَس ٍءاَكَّسلا' يف َحَبَسَوةَديِدَحلا يّضفلإ ٌةَبْوَت سن

 ل كسلا
 اقرطلاَو عراؤشلا ينحت 5 طا

 نيكل لة ند راهّتلا يف وع 8

 08) عبارلا 0002
 يع





 يدنع» عقلا لاق 10 يدي يول

 ٌساْنلا ينيّمَسُيَو ُةَدْوملا هش : افيحت نوكأ 3 نامت نالكشأ

 انآ ار ينيتْسيو لقتل ُةبْشَأ ايرئاد نوكأ ُةَعَو .ًالاله
 ««ِنالْكَشَو ٍنامسإ يل اذاملهٌرْدَب وَ لاله انأ لها فار هم عرامقملو

 حا كا ٌةَلكْشُم ْتَسْيَل هذه» : تَباَجا و .ةنالإ دكحتم

 ُسَّنلا ٌكيمَسْيَو ِةَرْؤملا َلْثِم ٌريصتف ليل ءْوُض َكّيَلِإ ٌلْصَتَّةَرَم .َءْوّضلا

 ُسَّنلا َكيَمَسُيو ٍةَلاقْرُبلا َلْثِم ٌريصَتَف ٌريثك ٌءْوَض َكَّلصَي ٌةَّرَمو .ًالاله
 ,ٌكّخَنال ,نامْسإَو ِنالْكَش َكَدْنم دْيمُم تن ءٌردَبَو لاله أذإ تاما

 ل حرف .«ٌرْدَب ثنو َكنوُبَحيَو ءٌلاله 35 َكَنوُبَحُي قياثلا .
 هتاقيدص 9 ْعَجَرَو مل ركل .ةقيقحلا فرم ا ّخ

 0 اوكح د وكح 7 0

 ٌمئان ُنكلا» :ُرَمقلا لاق

 7 وده ةودش شه

 .«ِلّيللا نوطفاتح





 ...اورظُنا» :لوقَي ًادَلَو عمَس  نمُرَمَقلا ُضَهْنَي ُلْيَللا يتاَي امّدْنِع
 .«ٌلاله َمْوَيلا ُرَمَقلا ْحَبْسَيَو ءّيضفلا ُهَبْوَف ُسَبلَي .هِمْوَن

 .ِةَمّتَعلا يف

 .ًاردَب ْمسإلا َبّجعأ يِنَنوُفِرْعَي ال سانلا ّنآل ٌَنيِرَح انآ .
 ٌردَب َوُه ْنَم ...ٌرْدَب يّنِإ َنولوقَي



 0 دو ديدحلا تاكل ب نا
 ُهَعَم ُتامُحّنلا ٍتَحَبَس .ِءامّسلا يف .ٍةَريبَك ٍةّيِدامَر

 .سمشلا ىلإ اولَصَو ىتح

 .ةَقيقَحلا َفَرَع ُهَّنآل ُرَمَقلا عِرَف



 ليللا :عبارلا روحملا


